
Presentasjon av Interkommunalt politisk råd for Ringeriksregionen

Kommunestyret i Ringerike kommune torsdag 29. september 2022

v/ Inger Kammerud 

Regionrådskoordinator for interkommunalt politisk råd for Ringeriksregionen



Hva er IPR for Ringeriksregionen?

• Interessepolitisk fellesskap mellom kommunene 
Ringerike, Hole, Jevnaker, Krødsherad og Modum

• Etablert 1. januar 2021
• Regulert gjennom Kommuneloven – derav 

navnet Interkommunalt politisk råd
• Samarbeidet i Ringeriksregionen er tuftet på en 

samarbeidsavtale som er vedtatt i de respektive 
kommunestyrer 

• Regionrådet har et sekretariat med en 
regionrådskoordinator i 100% stilling



• IPR representantskapet er regionrådets øverste myndighet
o Består av tre oppnevnte medlemmer fra hver 

kommune (ordfører, varaordfører, en representant fra 
opposisjonen)  

• Ordførerutvalg
o Består av ordførerne i de fem kommunene. Dette er 

«styret« i regionrådet. Leder rulleres årlig.

• Rådmannsutvalg
o Består av rådmennene/kommunedirektørene i 

kommunene. Leder følger av leder av ordførerutvalget

• Sekretariat
• Driftes av kommunene i fellesskap etter en 

fordelingsnøkkel 

Økonomimodell:

Organisering av regionrådet



Oppfølging av ulike fora/samarbeid :
 Osloregionen

 Ring 4 samarbeidet

 «Task force- gruppe» Ringeriksporteføljen

 Grønt fagsenter Buskerud

 Regionrådet for Hallingdal og Valdres

Hva jobber regionrådet med?

Sentrale utviklingsoppgaver er:

 Areal- og transportplanlegging

 By- og tettstedsutvikling

 Næringsutvikling på regionsnivå

 Avgi høringer og innspill i regionale eller nasjonale 

saker som har betydning for regionen

 Gi støtte til felles utviklingstiltak i tråd med 

formålet



Høringer, innspill, gi støtte til felles 
utviklingstiltak: (eksempler)
• NTP
• Vikens handlingsprogram for 

samferdsel
• Planprogram for tre regionale planer i 

Viken
• Brev til øverste politiske myndighet 

vedr. aktuelle saker for regionen
o Strømsituasjonen
o FRE16 - Ringeriksporteføljen
o E16 Nymoen- Eggemoen

Prosjekter og kunnskapsgrunnlag



PÅBEGYNT PROSJEKT

•Felles veteranplan for Ringeriksregionen

MULIG PROSJEKT

Søknad om partnerskap gjennom EUs 
Urban agenda «Bærekraftig turisme»

Utnytte mulighetsrommet som ligger i regionsamarbeidet





Knut Arne Gurigard, Regionrådet for Hallingdal



Nettsiden – under utvikling 

https://www.ringeriksregionen.no/aktuelt/

https://www.ringeriksregionen.no/aktuelt/

